
S lítostí oznamujeme, že ve věku 88 let zemřela

paní 

Kristýna Mašatová

* 18. 3. 1931
† 30. 5. 2019

V pátek 7.6.2019 jsme se rozloučili s mnohaletou členkou 
Boxerklubu paní Kristýnou Mašatovou. Zemřela po dlouhé nemoci
dne 30. 5. 2019 v kruhu rodiny ve věku 88 let. Její rakev symbolic-
ky doprovodil štěkot boxera, plemene, jehož chovu se věnovala
po celý život. Členkou Boxerklubu byla od jeho počátků a to ještě
v době, kdy patřil pod Svaz chovatelů drobného zvířectva jako
Klub chovatelů boxerů a byla u zrodu novodobého Boxerklubu ČR
po sametové revoluci. Prvního boxera Cirana z Barrandovských
skal měla od dr. Kocůma. Sama pak založila v roce 1964 chova-
telskou stanici Debyró, podle slavného mima českého původu.
Chov založila na feně Cedra ze Sabinova.

Věnovala se hlavně chovu, ale i výcviku. Měla vždy nejméně dvě chovné feny. Z jejího chovu se
zrodila řada skvělých psů. Za všechny jmenujme Radamese Debyró, Siegera Debyró, nebo Torri
Debyró. Všichni se vyznačovali skvělými povahovými vlastnostmi. Radames s panem Kunou vyhrál
Atibox v roce 1992. Všichni dosahovali skvělých výcvikových výsledku doma i v zahraničí.

Krista, jak se jí říkalo, se také od počátku, tedy od šedesátých let velmi aktivně věnovala
funkcionářské činnosti. Od let šedesátých byla poradkyní chovu a členkou výboru tehdejšího Klubu
chovatelů boxerů. Tuto činnost nepřestala dělat, ani když klub jako takový v době normalizace zanikl
a všichni jsme se dostali pod hlavičku Svazarmu. V sedmdesátých letech minulého století pak svou
činnost zaměřila hlavně na Středočeský kraj, kde byla až do ukončení
své činnosti poradkyní chovu. Všechny aktivity přesunula do Křenic,
kde vzniklo její zásluhou cvičiště zaměřené pro boxery. Organizovala
výcvikové dny boxera  a mnoho let také letní výcvikové tábory boxera.
V roce jejích 75 narozenin jí bylo uděleno čestné členství Boxerklubu
ČR. Svoje chovatelské aktivity zakončila s fenou Beatrix od Tazzyna,
která zemřela v roce 2012. V té době také ukončila svou činnost 
poradce chovu pro Středočeský kraj. Za svou činnost dostala poděko-
vání tehdejšího předsedy BK pana Ing. Radima Fialy.

I nám nezbývá v tento okamžik, než poděkovat jí za veškerou činnost
pro našeho boxera, které nezištně a obětavě věnovala celý svůj život.
Čest její památce!

Jménem Boxerklubu České republiky
JUDr. Helena Mejvaldová
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